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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, 
v pl.zn., tykající se nemovitostí v k.ú. Radlice

Dobrý den,

k Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smysiu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, v pl.zn., zaevidované dne 24.5.2021 pod č.j. SPU 186363/2021 ve věci poskytnutí 
informací, konkrétně, zaslání rozhodnutí č.j. PÚ 7155/92 ze dne 17.10.2003, PM 10, PM 28.8.1995, 
Vám sdělujeme:

Výše uvedené rozhodnutí Vám v příioze zasíláme.

V odůvodnění rozhodnutí je uvedeno, že žadatelka vzala svůj uplatněný nárok zpět a na základě 
tohoto kroku bylo zastaveno řízení ve věci vydání pozemku PK p. č. 118 o výměře 550 m2 v k. ů. 
Radlice. Vzhledem k tomu, že opravný prostředek proti rozhodnutí nebyl v evidenci SPÚ dohledán, lze 
předpokládat, že nebyl podán.

S pozdravem

Ing. Jiří Veselý 
ředitel
Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. město Praha

Příloha:
Rozhodnutí č.j. PÚ 7155/92
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Ministerstvo zemědělství
r /"V

POZEMKOVÝ URAĎ PRAHA
Staroměstské nám. 4. 110 00 Praha 1 
Telefon: 23600 2013 Fax: 23600 7007

Č.j.: PU 7155/92 
Vyřizuje: Šmatová 
Telefon: 23600 3209

V Praze: 17. října 2003

ROZHODNUTI
Ministerstvo zemědělství - Pozemkový úřad Praha jako věcně a místně 

příslušný správní orgán podle §20 odst. 1 písm. a) zákona č. 139/2002 Sb. o 
pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a §5 zákona č. 71/67 Sb. o 
správním řízení (správní řád)

zastavuje řízení

podle § 30 zákona č 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) ve věci 
uplatněného nároku na vydání nemovitosti:

- dle PK pare. č. 118 zahrada o výměře 550
(nyní dle KN pare. č. 118)

vedené u Katastrálního úřadu Praha - město pro obec hl. m. Praha - katastrální 
území Radlice.

ODŮVODNĚNI

Pozemkový úřad podle zákona č. 71/1967 Sb. provedl šetření za účelem 
zjištěni skutečného stavu věci. Přezkoumáním podkladů předložených pro 
rozhodnutí bylo zjištěno:

U pozemkového úřadu uplatnila restituční nárok na vydání nemovitn<5ti hip^ pk 
pare. č. 118 v k. ú. Radlice paní ' ___, —

Původním vlastníkem předmětné nemovitosti byl pan s ;terý
zemřel i zanechání závěti. Dědictví nabyla dle doloženého potvrzení
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Státního notářství pro Prahu 5, č.j. Nsn F 258/91 ze dne 20.9.1990 jediná dědička 
ze zákona pozůstalá manželka paní J

zemřela dne 3.4.1992. Rozhodnutím Obvodního soudu pro 
Prahu 5 č.j. 5 D 816/92, Nd 56/93 byla závěť paní ' ' prohlášena za
neplatnou a dědictví nabyla jediná dědička paní .

Rozhodnutím finančního odboru Rady ONV v Praze 16 ze dne 19. 2. 1960, č.j. 
Fin 3-88-467/59 podle vlád. nař. č. 15/1959 Sb. a prováděcí vyhl. č. 88/1959 Ú.l. 
došlo k přechodu uvedené nemovitosti do vlastnictví čsl. státu.

Žadatelka vzala celý svůj nárok zpět prohlášením učiněným do protokolu u 
pozemkového úřadu dne 24.9.2003.

Důvodem zpět vzetí návrhu bylo vydání předmětné nemovitosti, k němuž došlo 
na základě Dohody o vydání věci a vzájemném vypořádání podle § 5 odst. 2 zákona 
č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, uzavřenou dne 
5. 2. 1997 mezi i a státním podnikem Sady, lesy a zahradnictví -
v likvidaci. Vklad práva byl povolen katastrálním úřadem Praha - město pod č.j. V6- 
9629/97, účinným ke dni 10.6.1997.

Se zpět vzetím souhlasili i další účastníci řízení, a to Sady, lesy a zahradnictví 
Praha, státní podnik - v likvidaci, jakož i Pozemkový fond.

Po zhodnocení provedených zjištění rozhodl pozemkový úřad tak, jak je ve 
výroku uvedeno.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je možno prostřednictvím Pozemkového úřadu Praha, 

Staroměstské náměstí 4, 110 00 Praha 1 podat odvolání k Ministerstvu zemědělství 
ČR - ÚPÚ ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Ing. Ludmila Bukovská
ředitelka pozemkového úřadu

Rozdělovník:
Účastníkům řízení, doporučeně, do vlastních rukou:

1. ■ - .... ... ~
2. Sady, lesy a zahradnictví Prana, st. p. v ll^vla., Nad zanraanictvím 78, Praha 6
3. Pozemkový fond. Slezská 7, Praha 2
4. spis


